
பெட்னா மிரகல் டீ - முருங்கக (Fadna Miracle Tea - Moringa) 

 
 ஒரு பெக்பகட்டில் 20 பொதிகள் 

 ஒரு ெக்பகட்டில் 20 ெயன்ொடுகள் 

 
மிரகல் டீ யில் அதிகளவு நன்கம தரும் முருங்ககயின் நலச் பெழுகமகள் அகனத்தும் அடங்கியுள்ளன. இது, ெல்வேறு 

ேிட்டமின்கள் மற்றும் கனியுப்புக்களின் ஒரு வெர்கேயாகும். நீங்கள் இழந்த அகனத்து வொஷாக்கு ெக்திககளயும் 

பெற்றுக்பகாள்ள ேிரும்புெேராயின், உங்களுக்கு இயற்ககயான இந்த உணவுப் பொருள் மிகச் ெிறந்த தயாாிப்ொகும். 

சுகே மிகுந்த இந்த வதநீகர வமலும் ெல நன்கமகளுக்காகவும் ெயன்ெடுத்த முடியும். அேற்றில் இரத்தச் வொகக 

(anemic) நிகலகயத் தடுக்க நுகரயீரல் ொர்ந்த ெிக்கல்ககளத் தேிர்க்க மற்றும் ெருமத்தின் பொலிவுத் தன்கமகய 

அதிகாிக்க ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றது. 

 
பெட்னா மிரகல் டீ - முருங்கக என்றால் என்ன? 
 
முருங்ககயின் (Moringa oleifera) அகனத்து நலச் பெழுகமககளயும் பகாண்ட ஒரு ஆயுர்வேத உணோக 

ெயன்ெடுத்;தக்கூடிய இது, ெல்வேறு ேிட்டமின்ககள, பொதுோக A, C, E மற்றும் கல்ெியம், பொட்டாெியம், 

புவராட்டீன் ஆகிய ெல்வேறு வொஷாக்குத் தன்கமககள பகாண்டுள்ள ஒரு ொனமாகும். ெக்தி தரும் மிகச் ெிறந்த ொனம் 

ஒன்றான இது, அதிகளவு உடல் வீக்கமகடேகத தடுக்கும் மூலப்பொருட்ககளயும், ெக்ாீாியா எதிர்ப்புக் 

காரணிககளயும் பகாண்டுள்ளது. இரத்தச் வொகக, சுோெப் கெ ொர்ந்த ெிக்கல்கள் மற்றும் ெரும வநாய்களுக்கு தீர்வு 

ேழங்கும் மிகச் ெிறந்த மருந்தாகவும் இது பெயற்ெடுகின்றது. 

 

முருங்கக இகலயில் மாத்திரம் வேறு எந்தபோரு மரக்கறிகயயும், ெழ ேககககளயும் உட்பகாள்ேதன் மூலம் 

பெற்றுக்பகாள்ள முடியாத மிக அதிகளவு வொஷாக்கு அம்ெங்கள் அடங்கியுள்ளன. எனவே, அது மிகச் ெிறந்த 

வொஷாக்கு மிக்க ஒரு உணோகும். உங்கள் அன்றாட உணேில் அதகன பதாடர்ந்து வெர்த்துக்பகாள்ேது மிகவும் 

உகந்தது. முருங்கக இகலத் வதயிகலகய (பமாாிங்கா டீ) பதாடர்ந்து அருந்தி ேருேதன் மூலம் பகாலஸ்வரால் மட்டம் 

குகறந்து, முதுகமத் வதாற்றம் குகறந்து, பகாவலஜன் உற்ெத்தியும் அதிகாிக்கிறது. 

 
உள்ளடக்கம்: 

 
முருங்கக (Moringa oleifera) 
 
 இது எவ்ோறு பெயற்ெடுகிறது? 

 
முருங்கக இகலயில் பெருமளவு சுகாதார அனுகூலங்கள் அடங்கியுள்ளன. அதிலுள்ள ெிவளேவனாய்டுகள் 

(Flavonoids) மற்றும் ெிவனாலிக் அமிலங்கள் (phenolic acid) இருதய வநாய்ககளத் தடுப்ெவதாடு, அதில் 

அடங்கியுள்ள ஐவொத்திவயாெயவனட்டுகள் (ITC) இருதயம் ொர்ந்த ெிக்கல்ககளத் தடுத்து, குருதியின் குழுக்வகாஸ் 

மட்டத்கதக் கட்டுப்ெடுத்தி, பகாலஸ்வரால் மற்றும் உடல் ெருமனகடதல் வொன்ற பெயற்ொடுககளயும் தடுக்கிறது. 

 

வமலும், இந்தத் வதநீாில் ெிறுநீர் பேளிவயற்றம் ெீராக்கப்ெடுேவதாடு, ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்பு அம்ெங்களும் 

அடங்கியுள்ளதனால், உடல் சுத்திகாிக்கப்ெட்டு, உணவு ெமிொடு மற்றும் வொஷாக்கு அம்ெங்கள் உடலில் வெர்ந்து 

பகாள்ேது என்ென அதிகாிக்கப்ெடுகின்றன. 

 

முருங்கக இகலயில் காணப்ெடும் அகனத்து ஜீே இரொயன அம்ெங்களும் இந்த உற்ெத்திகயத் தயாாிக்கும் 

நடேடிக்ககயில் முழுகமயாக ொதுகாக்கப்ெடுேவதாடு, அதன் மூலம் அதிகெட்ெ அனுகூலங்கள் உங்களுக்குக் 

கிகடக்கின்றன. இந்தக் கலகேகய ஒரு வகாப்கெ பகாதிக்கும் நீாில் இட்டு தயாாித்துக்பகாள்ள முடியும். குகறந்த 

வநரத்தில் இதகன ஒரு வதநீராகவும் பெற்றுக்பகாள்ள முடியும். 

 
 ெிரதான அனுகூலங்கள்: 
 
 ெக்திோய்ந்த ஒட்ஸிஜன் எதிர்ப்ொனாக பெயற்ெடுகிறது. 



 ெிறுநீர் பேளிவயற்ற நடேடிக்ககககள ெீராக்குகிறது. 

 குடற் புண் (Ulcer) வொன்ற வநாய்ககளத் தடுக்கிறது. 

 கூந்தல் ேளர்ச்ெிகய அதிகாிக்கிறது. 

 புண்கள் குணமகடதகலத் துாிதப்ெடுத்துகிறது. 

 உடல் ெருமனகடதகலக் குகறத்து உடலுக்குப் பெருமளவு புவராட்டீன் மற்றும் நார்ச் ெத்துக்ககளப் 

பெற்றுக்பகாடுக்கிறது. 

 அதிகளவு பீட்டா கவராட்டீன் (ேிட்டமின் A) அடங்கியிருப்ெதனால் கண் ொர்கேகயக் கூர்கமப்ெடுத்துகிறது. 

 ெருமப் ொதுகாப்புக்கு உதவுகிறது 

 


